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1. Úvod 
 

Televize je v dnešní době součástí našeho ţivota. Neexistuje téměř ţádná domácnost, 

která by doma neměla alespoň jednu.  Od roku 1936, kdy započalo v Anglii televizní vysílání, 

prošla televize jako taková obrovským vývojem. Kaţdý z nás byl hrdým vlastníkem černobílé 

televize, později barevné, která nabízela pár kanálů s velmi omezenou nabídkou programů. 

Rozvíjející se kinematografie a rozhlasové vysílání muselo nutně vést k jejímu postupnému 

rozmachu. Postupně přibývaly jak české, tak zahraniční stanice, veřejnoprávní i soukromé, 

sportovní, hudební i filmové. Přirozená lidská snaha rozšiřovat komunikaci a sdělovat obrazy 

na dálku pozměnila původní a současný obraz televize k nepoznání.  

 

Dnes na trhu existuje mnoho poskytovatelů televizního vysílání. Původní, kabelový 

příjem televizního signálu je postupně nahrazován satelitním, který je osvědčenou technologií 

pro přenos na velké vzdálenosti, pokrytí hornatých terénů či zprostředkování přenosu v 

místech, kde není jiná infrastruktura. DVB-S, tedy Digital Video Broadcasting – Satellite, je 

systém přenosu televizního signálu, který nahrazuje analogové satelitní televizní vysílání. 

Signál satelitního vysílání vychází z antén, které jsou umístěny na druţicích. Ty se nacházejí 

na tzv. geostacionární dráze, přibliţně 36 tisíc km nad zemským povrchem. Tyto druţice se 

pohybují stejnou rychlostí, jakou se otáčí Země, a tím si zachovávají stále stejnou pozici. 

Díky tomu pokrývají signálem velké území, bez závislosti na terénních překáţkách. 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila analýzu účinnosti marketingové 

komunikace společnosti TradeTec, a.s., která se zabývá poskytováním televizního vysílání 

přes satelit. Důvodem bylo, ţe toto téma není téměř nikomu cizí a pokud se spotřebitelé 

nesetkali s produkty Skylink, setkali se zajisté s některými konkurenčními produkty. Mým 

cílem bylo zjistit účinnost stávající marketingové komunikace a navrhnout taková doporučení 

ke komunikaci, která by pomohla získat nové zákazníky. 
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2. Charakteristika společnosti TradeTec, a.s. 

2.1 Informace o společnosti TradeTec, a.s. 

Společnost TradeTec, a.s. sídlí v Ostravě – Mariánských Horách. Dne 1. října 2008 

byla zapsána do Obchodního rejstříku. Prvotním předmětem podnikání byla výroba, obchod a 

sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 Ţivnostenského zákona a dále výroba, instalace, opravy 

elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Tyto činnosti 

byly o rok později rozšířeny o šíření rozhlasového a televizního signálu a také o sluţby 

přístupu k síti Internet. 13  

 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, sloţeno z předsedy představenstva 

a dvou dalších členů. Předseda představenstva jedná jménem společnosti v plném rozsahu 

samostatně, nebo člen představenstva současně s předsedou představenstva, či všichni 

společně.  

Jediným akcionářem společnosti TradeTec, a.s. je společnost TRADE and 

TECHNOLOGY, a.s. se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách. Společnost disponuje 30 

kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč. Tyto 

akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Hodnota 

základního kapitálu je 30 000 000 Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. 13  

 

Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti stojí představenstvo, jehoţ pokyny plní výkonný ředitel. Pod něj 

spadají oblastní ředitelé, jakoţto ředitel zákaznického servisu, ředitel marketingu, technický 

ředitel, ředitel prodeje a také hlavní účetní. Nejrozšířenější oblastí je pak zákaznický servis. 

Pod vedení ředitele této oblasti spadá specialista interních systému, vedoucí zákaznického 

servisu, specialista reklamací, technická podpora a IT specialista. 13  

Podrobný přehled organizační struktury společnosti je uveden v Příloze č. 2. 

 

2.2 Obchodní značka Skylink 

Společnost TradeTec, a.s., za účelem šíření televizního a rozhlasového signálu před 

satelit, zaloţila obchodní značku Skylink. V současné době lze pod touto značkou zakoupit 

dekódovací karty různých typů, díky nimţ pak mohou být přijímány vybrané televizní stanice. 
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V nabídce je rovněţ certifikovaný, externí dekódovací modul – Skylink modul IRDETO CI+. 

Skylink nabízí také satelitní internet. 13  

2.3 Charakteristika produktu 

Satelitní televizní vysílání je osvědčená technologie pro přenos TV signálu na velké 

vzdálenosti, pokrytí hornatých terénů či zprostředkování přenosu v místech, kde není jiná 

infrastruktura. DVB-S, tedy Digital Video Broadcasting – Satellite, je systém přenosu 

televizního signálu, který nahrazuje analogové satelitní televizní vysílání. 11  

 

Výhodou satelitu je bezesporu skutečnost, ţe jeho prostřednictvím získáme přístup k 

velkému počtu televizních programů v digitální podobě, aniţ bychom museli čekat, aţ si 

digitální televize najde cestu po zemi. Krom předplacených českých televizních a 

rozhlasových programů jsou v nabídce také volně zahraniční satelitní stanice, většinou 

anglicko a německo jazyčné. Satelit můţe nabídnout krom klasického televizního vysílání 

také širokopásmové připojení k internetu nebo televizi ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). 

Výhodou satelitního příjmu televize je také to, ţe v případě stěhování není třeba řešit 

odhlašování a přihlašování kabelové televize nebo ladění programů přes klasickou pozemní 

anténu. Satelitní televizi stačí znova naladit na stejnou parabolu a nabídka programů, na které 

je divák zvyklý, zůstává stejná. 11  

 

Nevýhodou satelitního příjmu je, ţe pokrytí signálem není stoprocentní. Tam, kde 

výhledu na oběţnou dráhu Země brání vzrostlé stromy, panelový dům nebo jiná překáţka, 

můţe nastat problém, stejně jako při změnách počasí. Při intenzivních bouřkách a deštích 

můţe být satelitní příjem horší a v extrémních případech zcela nemoţný. Mezi nevýhody patří 

zajisté i skutečnost, ţe některé české televizní programy nemohou být přijímány bezplatně. 

Oproti pozemnímu vysílání jsou totiţ tyto programy zakódované kvůli autorským právům, 

aby se k nim dostali pouze diváci z České republiky a to toho důvodu, ţe televize nakupují 

vysílací práva, například ke sportovním přenosům, jen pro konkrétní stát a jsou povinny 

zajistit, aby je nebylo moţné přijímat jinde. Toto platí jak pro stanice komerční, tak i pro 

veřejnoprávní kanály České televize. Výjimkou je pouze zpravodajský program ČT 24. 11  

 

Pro satelitní příjem je zapotřebí digitálního satelitního přijímače, který slouţí k příjmu, 

ovládání a dekódování televizního vysílání z druţice. Dále je zapotřebí mít dekódovací kartu, 

parabolickou, většinou ofsetovou, anténu. Potřebný je také LNB konvertor, který je umístěn v 
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ohnisku paraboly a přijímá signál z druţice. Konvertor signály zesílí a převede na niţší 

kmitočty a ty pak lze přenášet koaxiálním kabelem do přijímače. 11  

 

2.4 Vývoj společnosti na trhu 

Obchodní značka Skylink v České republice navazuje na značky Czech Link a 

TRADE and TECHNOLOGY a na Slovensku na značky Slovak Link a Sky Link. Skylink je 

největší a nejrychleji rostoucí satelitní sluţbou v České republice a druhou největší satelitní 

sluţbou na Slovensku, která je poskytována prostřednictvím společnosti TradeTec, a.s. 13  

 

Dne 23. 1. 1997 bylo zahájeno pravidelné digitální satelitní vysílání z uplinku u 

společnosti Czech Link na Kavčích horách na druţici Kopernikus na 28.5° E v normě MPEG 

2, kódování systémem CryptoWorks (Philips). Prvními programy byly Premiéra TV (dnešní 

Prima) a Kabel Plus Film (později Hallmark). Distributorem přístupových karet byl Kabel 

Plus – divize TRADE and TECHNOLOGY. Jednalo se o první digitální satelitní vysílání ve 

střední a východní Evropě. V červenci téhoţ roku se Česká televize připojila k projektu Czech 

Link a zahájila digitální satelitní vysílání svých programů ČT1, ČT2 a v prosinci bylo 

zahájeno vysílání televizní stanice Galaxie (později TV3). O rok později bylo satelitní 

vysílání Czech Link jediným kanálem pro příjem zpravodajství ČT na území České republiky 

v době stávky zaměstnanců Čt proti tehdejšímu vedení. 5. 2. 2001 byla zaloţena nová 

společnost TRADE and TECHNOLOGY s. r. o. UPC spouští vlastní placenou satelitní 

platformu UPC Direct a jiţ nepodporuje Czech Link. Také dochází k přechodu vysílání na 

novou druţici, a to Eurobid 1. V první polovině následujícího roku zahajuje své vysílání také 

hudební Stanice O (dnes Óčko). V lednu roku 2003 přibývá do paketu Czech Link také 

sportovní kanál Galaxie sport (současná Nova sport). V únoru je zahájen prodej předplatného 

programu Galaxie sport na TT Kartách. Také je zahájeno vysílání zpravodajské stanice ČT 24, 

roku 2005 pak vysílání stanice CS film a teleshopingového kanálu TOP TV. 13  

 

V únoru roku 2006 někteří pracovníci TRADE and TECHNOLOGY záměrně 

vyvolávají nedostatek TT Karet. Vyuţívají finanční prostředky, které vyvedli z této firmy a 

zakládají konkurenční společnost Gital s plánem přebrat zákazníky a zlikvidovat svého 

zaměstnavatele. Dalším kanálem, který přibyl do nabídky, byl kanál ČT 4 Sport a poté 

křesťanský kanál TV Noe. V červnu roku 2006 dochází k výměně vedení firmy TRADE and 

TECHNOLOGY a tím je ukončen uměle vyvolaný nedostatek TT Karet. V říjnu téhoţ roku 
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oficiálně končí satelitní platforma Czech Link pod tímto názvem a vysílání dále pokračuje bez 

názvu. Dekódovací karty Czech Link mění název na TRADE and TECHNOLOGY. 13  

 

V listopadu je spuštěno vysílání HBO, jenţ je přístupné na kartách Gital. V únoru roku 

2007 je podepsána dohoda o umoţnění příjmu programu HBO také na TT kartách. Zároveň 

dochází k spuštění vysílání stanice TV Nova na kartách Gital. O dva měsíce později je TV 

Nova vystavena hrozbě paralelního vysílání na stejném satelitu a dochází k jejímu 

zpřístupnění rovněţ na TT Kartách. V červnu je pak zahájen prodej předplatného programů 

FILMBOX a NONSTOP KINO. V září roku 2007 je spuštěn nový web TRADE and 

TECHNOLOGY a je zpřístupněna sluţba elektronických registrací TT Karet. V prosinci pak 

společnost ve spolupráci se slovenskou platformou Sky Linkem spouští programy Viasat 

Explorer, Viasat History, Spice, Jim Jam a vytváří cenově atraktivní programový balíček 

MULTI, který obsahuje 7 programů. Vysílání zahajuje i Nova Cinema a je zařazena do 

nabídky neplacených programů. Zařazeny jsou i programy Jednotka (STV1) a Dvojka 

(STV2). 13  

 

Roku 2008 jsou sluţby dvou největších distributorů přístupových karet pro příjem 

českých a slovenských programů rozšířeny o spolupráci v oblasti sluţeb zákazníků. Je 

vybudováno telefonní centrum, technická podpora a spuštěny společné marketinkové akce. 

Jedná se o společnosti TRADE and TECHNOLOGY a TRI-R, dříve TBDS, dnes Towercom. 

V roce 2008 se MULTI balíček rozšiřuje o programy SPORT 5, NOSTALGIA a XXX 

Xtreme, na 10 programů. Konkurenční firma Gital podává návrh na insolvenční řízení a 

reorganizace, jelikoţ se dostává do finančních problémů a hrozí jí úpadek. Podnik TRADE 

and TECHNOLOGY vyčleňuje svou část do dceřiné společnosti TradeTec, a.s. a spolu se 

slovenským Towercomem, a.s. poskytují od 1. 10. 2008 své sluţby pod společnou značkou 

Skylink. 13  

 

Skylink zahajuje jako první v ČR řádné vysílání programu, ve vysokém rozlišení 

obrazu, Nova HD. Do programového balíčku MULTI přibývá Eurosport a Leo TV. Obsahuje 

jiţ tedy 12 programů. Je zaveden programový balíček HD PLUS obsahující programy 

Eurosport HD a Brava HDTV. Roku 2009 se balíček MULTI rozšířil postupně o MGM, 

History, Discovery Channel aţ na 15 programů. Do balíčku HD PLUS přibyly programy 

FilmBox HD, History HD a Discovery HD. 13  
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2.5 Programy z nabídky Skylink 

Nabízené programy jsou k zakoupení zpravidla ve formě balíčků. Některé programy 

pak mohou být zakoupeny také samostatně. Jsou to především programy HBO, Nova, 

Filmbox a CS Film. 12  

 

 K dispozici je balíček GRATIS, který nabízí neplacené české a slovenské programy, 

například ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, ČT HD, Prima TV, Prima COOL, TV Barrandov, 

Nova Cinema, Nova HD. Podrobný přehled programů je uveden v Příloze č. 1. 12  

 

Dalším balíčkem je volitelný balíček TV programů MULTI. Ten nabízí různé varianty, 

a to MULTI, HD PLUS, MULTI HD, Komplet a prémiové programy. MULTI balíček 

obsahuje programy jako Eurosport, Eurosport 2, Nova Sport, Sport 1, SPORT 5, Discovery, 

History Channel, National Geographic Channel, National Geographic Wild, Viasat Explorer, 

Viasat Hitory, Viasat Nature, FILMBOX, FILMBOX Extra, CS Film, CS Mini, JimaJanm, 

Disnesy Channel, MTV a další. HD PLUS například programy Eurosport HD, NOVA Sport 

HD, FILMBOX HD. Balíček MULTI HD je kombinace balíčků MULTI a HD PLUS. Balíček 

Komplet nabízí všechny placené, neplacené i prémiové programy. Mezi volitelné prémiové 

programy jsou řazeny HBO HD, HBO, Cinemax, CS Film a další. Podrobný přehled 

programů včetně cen je uveden v Příloze č. 1. 12  

 

2.6 Konkurence 

Na trhu existují společnosti poskytující příjem televizního signálu buďto přes kabel, 

nebo přes satelit. Poskytovatelé digitálních kabelových televizí jsou povaţováni za 

konkurenci nepřímou. Jsou to například společnosti Moravianet, UPC Česká republika, a.s., 

Elsat spol. s r. o., Satt, a.s. Jedná se o lokální poskytovatele, vyjma UPC Česká republika, a.s., 

který nabízí kabelovou televizi celostátně. Kabelové televize však nejsou schopny nabídnout 

takové mnoţství kanálů jak satelitní. Přímou konkurencí jsou tedy poskytovatelé satelitního 

televizního příjmu. Těmi hlavními na území ČR jsou UPC, Digi TV a CS Link. 

 

UPC 

Za největší konkurenty TradeTecu, a.s. lze v současné době povaţovat sluţby 

poskytované společností UPC Česká republika, a. s. 

Kabelová společnost UPC Česká republika, a.s. provozuje nejstarší placenou satelitní digitální 



13 

sluţbu v České republice. Nabízené programy prostřednictvím satelitu jsou téměř stejné jako 

na kabelu, ale diváci se k nim mohou dostat i v případě, ţe nebydlí v dosahu sítí UPC. UPC 

Direct je moţno objednat přímo od UPC, a to prostřednictvím zákaznické telefonní linky, 

nebo prostřednictvím prodejců satelitní techniky. Nejvýhodnější koupi poskytují při 

objednávce přes internet. Tento nákup lze provést pouze v případě, ţe kupující je občan České 

republiky nebo osoba s trvalým pobytem v ČR, která řádně platí koncesionářské poplatky 

České televizi. 

Základní programová nabídka Direct Medium je na měsíc nabízena za 399 Kč včetně 

DPH. Obsahuje okolo 70 programů a lze k ní dokoupit dalších 12 programů v rozšířené 

nabídce Direct+ za 479 Kč měsíčně včetně DPH. HD balíček, čítající 7 programů, lze pořídit 

za 149 Kč měsíčně. Je moţno také přiobjednat filmové a erotické kanály v různých 

kombinacích. 11  

 

Digi TV 

Dalším konkurentem poskytujícím satelitní sluţby je DIGI Czech Republic, s.r.o. 

Sluţby jsou poskytovány od srpna 2006 a jsou mnohem výhodnější neţ UPC Direct. 

Pokulhávají však v kvalitě, například díky nepříliš vhodně zvolené druţice Intelsat 10-02, si 

diváci stěţují na velké časové prodlevy. Také pro Digi TV platí, ţe si ji můţe objednat pouze 

divák s trvalým pobytem v ČR a plátce koncesionářských poplatků. 

Základní programová nabídka obsahuje 54 programů a pořídit ji lze za 260 Kč včetně DPH na 

měsíc. Za doplatek 180 aţ 240 Kč je moţné dokoupit prémiové filmové kanály. 11  

 

CS Link 

Jedná se o jednoho z nejmladších poskytovatelů satelitních programů, jehoţ 

zakládající firmou byla Gital. Jde především o konkurenta platformy Skylink. CS Link byl 

původně pouze obchodní známkou firmy Media Vision, ale později dal označení celé 

platformě. Na rozdíl od předchozích dvou konkurentů zde nejde o velký základní balík, 

programové nabídky a prémiové stanice. I zde můţe sluţbu získat pouze divák, který řádně 

platí koncesionářské poplatky České televizi. 

V rámci základní nabídky jsou nabízeny všechny programy České televize, Nova, 

Prima, TV Barrandov, oba programy veřejnoprávní Slovenské televize a volně šířené 

programy ČT24, Óčko, TV Noe, Z1 a Public TV.  Za měsíční poplatky lze dokoupit jednotlivé 

další televizní stanice nebo programové balíčky. Navíc je ale moţné získat samostatně 

programy, které jsou jinými operátory nabízeny v rámci větších programových balíčků. 
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Výhodou je také, ţe divák nemusí podepisovat smlouvu, ale pro sledování placeného kanálu 

mu stačí předplacená karta. Platí se však za aktivaci karty. 

V současné době prodává Media Vision karty s neplacenými TV programy bez 

omezení za cenu 1999,-Kč. 11  

 

2.7 Dodavatelé 

Společnost spolupracuje s řadou dodavatelských firem. Jelikoţ se zabývá 

zprostředkováním televizního vysílání, jsou nejdůleţitější především firmy provozující 

televizní vysílání. Z českých společností například CALL TV s r.o., CET 21 spol. s r.o., 

Československá filmová společnost, HELP FILM, s.r.o., HBO Česká republika, spol. Hudební 

televize, s.r.o., Media vision s.r.o. Dále je zde řada zahraničních dodavatelů, například z Velké 

Británie, a to Discovery Communications Europe Ltd, The Walt Disney Company Ltd, AETN 

UK, JimJam CEE Ltd, Nationl Geographic Channel UK, ViasatWorld Ltd., dále z Holandska, 

a to Brava HDTV, Sapphire Media International BV, z USA pak Penthouse Digital Media 

Productions, Inc., MGM Channel Central Europe LP a další. 13  

 

Kompletní výpis dodavatelů spolu s názvy programů je uveden v Příloze 3. 

2.8 Zákazníci 

Díky široké nabídce programů a moţnosti jejich kombinace tvoří zákazníky obyvatelé 

téměř ze všech částí republiky, bez ohledu na věk a pohlaví. Jsou to mladí lidé sledující 

hudební a cizojazyčné stanice, rodiny s dětmi preferující dětské kanály, muţi, pro které je 

připravena široká škála sportovních kanálů, ale také ţeny, které ocení pořady o vaření. 

Satelitní televize je oproti kabelové lépe dostupná i v odlehlejších částech republiky a tak 

značnou část kupujících tvoří obyvatelé vesnic a majitelé chat. Z psychografického hlediska 

jsou zákazníky ti, kteří tráví velké mnoţství času u televize nebo sledují specificky zaměřené 

programy. 

 

2.9 Marketingová komunikace firmy 

Společnost zaměřuje svou marketingovou komunikaci v prvé řadě na konečné 

spotřebitele, ale také na externí prodejce, kteří nabízejí sluţby Skylink rovněţ konečným 

spotřebitelům. K tomu vyuţívá více forem komunikačního mixu.  
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Reklama 

Reklamní spot, propagující sluţby Skylink, běţel na televizních obrazovkách od října 

do prosince roku 2010. Jeho aktérem byla tvář Skylinku, která se vyskytuje na všech 

propagačních předmětech.  V reklamě figuruje jako stručný průvodce po sluţbách. Skylink 

sází v reklamě především na stoprocentní pokrytí ČR digitálním signálem, české a slovenské 

programy bez poplatků, výběr ze stovek dalších stanic a obraz ve vysokém rozlišení (HDTV). 

Propagace se uskutečňuje i tištěnou formou a to inzercí v celorepublikových novinách 

a odborných časopisech. Společnost také vydává vlastní magazín Skylink, který vychází 

dvakrát do roka. Má za sebou vydání jiţ tří čísel. Ke kaţdému z nich si přizvala známou 

osobnost. V posledním podzimním čísle pro rok 2010 to byl Pavol Habera. V jarním díle 

téhoţ roku si mohli čtenáři přečíst rozhovor s Miroslavem Donutilem a také měli moţnost stát 

se miliontým zákazníkem, který zakoupil dekódovací kartu Skylink, a zhlédnout divadelní 

představení Sluha dvou pánů, v němţ pan Donutil účinkuje. Výhercům předal lístky pan 

Donutil osobně a krátká reportáţ z této akce je uvedena v aktuálním čísle. Magazín je ke 

staţení také na internetových stránkách společnosti. Náhled magazínu je v příloze č. 4. 

 

Další velmi pouţívaný prostředek tištěné reklamy má podobu letáků, které jsou 

k dispozici v prodejnách elektro, kde jsou nabízeny karty Skylink, a také v prodejně kamenné, 

která se nachází v sídle společnosti. Náhled letáku je v Příloze č. 4. 

 

Společnost také disponuje vlastním kalendářem, který rozdává koncem roku spolu s 

dalšími reklamními předměty svým distributorům. Reklamní předměty představují například 

propisky, deštníky, bloky, flash-disky, sekty a vína s etiketami, na nichţ je vyobrazeno logo 

firmy 

 

Internet 

Jednou z forem marketingové komunikace jsou i internetové stránky. Zájemce tam 

nalezne nejen aktuální novinky, ale i seznam nabízených programů a balíčků, ceníky, kontakt 

na firmu, seznam prodejců či návod, jak začít uţívat sluţby.  

 

Podpora prodeje 

K stimulaci prodeje společnost vyuţívá především finanční pobídky, které představují  

různá cenová zvýhodnění pro stávající či nové zákazníky a jiné akční nabídky. Jedná se 

například o bonus zaměřený na volitelné televizní programy při koupi dekódovací karty, kdy 

http://www.digizone.cz/slovnicek/hdtv/
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hodnota bonusu zpravidla závisí na typu zakoupené karty. Pro stávající zákazníky jsou 

v průběhu roku připravovány zvýhodněné ceny předplatného nebo moţnost sledování 

vybraných programů zdarma na zkušební dobu.  

 

Další forma podpory prodeje má podobu účasti na různých veletrzích pořádaných 

v rámci republiky. 

 

 

Osobní prodej 

Společnost nabízí zboţí konečným spotřebitelům prostřednictvím svých prodejců, kte-

ří jsou s těmito zákazníky v kontaktu. 

 

Další formou osobního prodeje je obchodní prodej. Zboţí je nabízeno jednak 

v obchodech s elektrem, například obchodě Datart, ale také v supermarketech.  

 

Přímý marketing 

Mezi marketingové komunikační aktivity patří také e-maily, které jsou rozesílány 

zákazníkům, kteří dají společnosti k dispozici svou e-mailovou adresu. Potencionální 

zákazníci jsou pak oslovováni pomocí letáků s nabídkami, které jsou vhazovány do schránek. 

Tato forma marketingu je však nákladná, proto je ji vyuţíváno jen příleţitostně, například při 

začlenění nových programů do nabídky.  

 

Název, logo 

 Název společnosti a její logo patří mezi velmi důleţité atributy, pomocí nichţ můţe 

firma a úspěšně komunikovat se svými zákazníky.  Společnost TradeTec, a.s. poskytuje své 

sluţby pod obchodní značkou Skylink, která vznikla spojením dvou anglických slov „sky“ a 

„link“. Výhodou je snadná zapamatovatelnost a ojedinělost tohoto názvu na trhu.  Logo bylo 

navrţeno v bílé barvě s červeným doplňkem. Logo je umístěno na propagačních materiálech, 

letácích a na internetových stránkách společnosti.  
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3. Teoretická východiska marketingové komunikace 
 

3.1 Podstata marketingové komunikace 

Na trhu dnes existuje silná konkurence, která neumoţňuje firmám přeţívat jen tím, ţe 

budou dobře fungovat. Konečný spotřebitel má na výběr z velkého mnoţství nabízených 

výrobků a sluţeb. Partnery, s nimiţ bude obchodovat, si vybírá podle kvality produktů, dle 

jejich mimořádného uţitku či nejvýhodnější ceny. Klíčem k úspěšné a perspektivní existenci 

je znalost a uspokojování potřeb spotřebitele konkurenčně nejlepšími nabídkami. Marketing je 

v podstatě funkce firmy, jejímţ úkolem je definovat cílového spotřebitele a najít nejlepší cestu 

k uspokojení jeho potřeby při maximální efektivnosti všech prováděných operací. 

Marketingová komunikace je výměna informací o produktu nebo organizaci, která 

probíhá mezi zdrojem a příjemcem sdělení. V širším pojetí jde o systematické vyuţívání 

principů, prvků a postupů marketingu při prohlubování a upevňování vztahů mezi producenty 

na jedné straně a zákazníky a dalšími významnými skupinami veřejnosti na straně druhé. 1  

 

3.2 Komunikační proces 

V marketingu probíhající komunikační proces by neměl nikdy probíhat pouze jedním 

směrem. Kaţdá marketingová komunikace musí být přizpůsobena zákazníkům a dalším 

příjemcům sdělení, tedy je důleţité, aby odpovídala jejich zvyklostem, potřebám, očekáváním 

a moţnostem. 6  

 

 

 

Obrázek 3.1 Komunikační proces 6  
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3.2.1 Zdroj sdělení  

 

Na začátku komunikačního procesu stojí osoba nebo organizace, která vytváří zprávu 

a také rozhoduje o tom, co bude obsahovat. Jedná se tedy o zdroj sdělení, který musí být 

přijatelný a atraktivní pro druhou stranu, tedy pro příjemce. Přijatelnost zdroje závisí na jeho 

důvěryhodnosti a také odborné způsobilosti. Pro zákazníka samotného má větší váhu vlastní 

zkušenost neţ to, co o sobě v reklamě sdělí sám zdroj. Vyšší pozornost příjemce zprávy pak 

závisí na atraktivitě zdroje. Zdrojem atraktivity v marketingové komunikaci mohou být 

například celebrity. 6  

 

3.2.2 Příjemce sdělení 

 

Nejdůleţitější součást komunikačního procesu představuje příjemce sdělení, coţ můţe 

být osoba nebo organizace, které je sdělení určeno. Mezi příjemce se řadí jak stávající, tak 

potencionální zákazníci a dále i odborná veřejnost či akcionáři, tedy osoby, které mohou mít 

vliv na úspěchy a pověst podniku. Na příjemce působí celý marketingový mix, tedy nejen 

komunikace, ale i vlastnosti komplexního produktu, cena či distribuce. 6  

 

3.2.3 Sdělení 

 

Sdělení, jenţ je předmětem procesu, je v podstatě suma informací, ať uţ v podobě 

mluveného slova, obrazu nebo textu. Obsah sdělení můţe být jednak racionální, tedy takové, 

ţe zákazník dospěje ke koupi na základě vlastní rozumové úvahy, nebo emocionální. V 

případě emocionálního obsahu je cílem dosaţení citového rozpoloţení příjemce, ať uţ 

apelováním na pozitivní emoce jako je radost a humor, nebo negativní emoce, například 

strach. 6  

 

3.2.4 Zpětná vazba a šumy 

 

V procesu komunikace je důleţitá zpětná vazba, která však bývá ovlivněna šumy. Při 

osobní komunikaci je moţné sledovat reakci příjemce, ovšem v marketingové komunikaci 

probíhá nepřímými cestami a v časové prodlevě, a proto bývá těţké odhalit skutečnou 
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podstatu a význam zpětné vazby. Šumy jsou pak vlivy, které komunikaci zatěţují a 

znehodnocují. Mohou jimi být například hluk, únava či špatná nálada příjemce sdělení. 1 ; 6  

 

3.3 Integrovaná marketingová komunikace 

Cílem integrované marketingové komunikace je sjednotit marketingovou komunikaci 

podniku tak, aby její prezentace sebe samotné byla stejného zaměření, například, aby její 

webové stránky korespondovaly s tištěnými materiály. Jedná se tedy o koordinaci a 

harmonizaci veškerých komunikačních aktivit. 

 

Přínosy integrovaných marketingových komunikací můžeme vyjádřit pomocí 4 C: 

 

 Coherence (ucelenost) - logické propojení jednotlivých částí komunikačního mixu, 

 Consistency (konzistentnost) - vyváţenost, jednota a vyloučení kontradikce 

v komunikaci, 

 Complementary communication (doplňující se komunikace) – vzájemně se 

podporující komunikace, 

 Continuity (kontinuita) – propojení a kontinuita působení v čase. 1  

 

Kontinuita reklamní kampaně 

Inzerenti mají na výběr ze tří moţností z hlediska času, kdy bude jejich kampaň 

probíhat. 

Buďto se rozhodnou pro trvale probíhající program, coţ bude znamenat, ţe firma bude 

vynakládat prostředky během trvání celé reklamní kampaně, nebo se mohou rozhodnout pro 

pulsující průběh. V tom případě bude udrţována určitá úroveň reklamy během celé kampaně a 

ve stanovených obdobích bude intenzita zvyšována. Tato moţnost je oproti trvale 

probíhajícímu programu méně finančně náročná, jelikoţ většina firem má jistá rozpočtová 

omezení. Třetí variantou je nepravidelný průběh. To v praxi znamená, ţe reklama se 

koncentruje pouze na několik období. To můţe být způsobeno například rozpočtovými limity. 

Reklama se tedy realizuje během měsíců, kdy se očekává vrchol poptávky. 1  

  

Integrování komunikace s sebou přináší nejen sníţení nákladů a efektivnější vyuţití 

zdrojů, ale také zlepšení a zvýšení intenzity působení propagace. Kaţdá firma by si měla 

stanovit podobu a způsob pouţití prvků podnikové identity. Těmito prvky pak jsou například 
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logotyp, barevnost, firemní písmo, označení sluţebních vozidel či potisk reklamních 

předmětů. 1  

 

3.4 Marketingový komunikační mix 

Marketingový komunikační mix je soubor nástrojů sloţený z reklamy, přímého 

marketingu, podpory prodeje, osobního prodeje a public relations, který podnik pouţívá pro 

přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění marketingových cílů. 2  

 

Marketingová komunikace má k dispozici širokou nabídku nástrojů komunikačního 

mixu, a kaţdý z těchto nástrojů je vhodný pro něco jiného. Marketingová komunikace je 

tvořena přímou a nepřímou částí, tedy nadlinkovými a podlinkovými aktivitami. U 

nadlinkových aktivit se jedná o nepřímou část a jsou k ní vyuţívány média jako je televize, 

rozhlas, tisk, internet a venkovní reklama. Prostředky působící přímo na zákazníka jsou 

podlinkové aktivity a obsahují osobní formy komunikace. Mezi tyto formy patří osobní 

prodej, podpora prodeje, distribuce a přímý marketing. V dnešní době jsou lidé vůči reklamě 

čím dál více skeptičtí a tak, i kdyţ si reklama stále drţí první příčku v marketingové 

komunikaci, roste význam a role podlinkových aktivit. 2  

 

3.4.1 Reklama 

Reklama je formou placené, neosobní, mediální komunikace. Jejím cílem je ovlivnit 

nákupní chování a rozhodování zákazníků nebo vytvářet pozitivní image organizace. Za 

prodejní cíle reklamy můţeme označit zvýšení poptávky, vyvolání nové koupě nebo koupi 

opakovanou, posilování preferencí a věrnosti zákazníků. Cílem reklamy je také odlišení se od 

konkurence. Obsah, formu a načasování si určuje zadavatel sám. Můţe tedy stanovit co, jak, 

komu a kdy chce sdělit. Toto je však jak silnou stránkou, tak zároveň slabou, jelikoţ zákazníci 

vědí, ţe reklama je určité nucení a „podstrkování“ reklamního sdělení a nemusí jí tedy příliš 

důvěřovat. 4  

  

Komunikační kanály, díky nimţ je reklamní sdělení přenášeno cílové skupině, jsou 

označována jako reklamní média. Nejdůleţitějšími médii jsou: 
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Televize 

Jedná se o nejsilnější médium. Reklamy jsou zdrojem příjmů pro provozovatelé 

televizí, u veřejnoprávních televizí jsou to navíc ještě koncesionářské poplatky.  Pro televize 

tedy není zákazníkem divák, ale zadavatel reklamy. Z tohoto pohledu je hlavním produktem, 

který svým zákazníkům prodávají, pozornost diváků a čas, který věnují tomu, ţe reklamu 

sledují. K tomu, aby diváka přilákali k obrazovce za účelem zhlédnutí reklam, slouţí různé 

seriály, filmy a další. 

Reklama skýtá spoustu výhod, například masové pokrytí. Díky celoplošnému vysílání 

můţe zasáhnout všechny společenské a věkové vrstvy. Další výhodou je silný účinek za nízké 

relativní náklady na dosaţení jednoho příjemce sdělení. Reklama v televizi umoţňuje i 

částečnou selektivitu na cílovou skupinu, například reklamy na hračky se umisťují během 

pohádek a programů pro děti. 

Nevýhodou reklamy jsou pak především vysoké absolutní náklady na tvorbu a vysílání 

a pomíjivost televizního šotu. Nevýhodou reklamy obecně je, ţe lidé jsou reklamami 

přehlceni. V případě televizních reklam to znamená to, ţe při jejich vysílání raději přepnou na 

jiný kanál nebo vykonávají jinou činnost. 4  

 

Rozhlas 

Je povaţován spíše za osobní médium, které si poslechneme v práci, při řízení auta 

nebo v dnešní době díky přenosným přehrávačům můţeme rádio poslouchat také cestou v 

MHD nebo při procházce venku. Zaměříme-li se na časové rozpoloţení, je hlavní vysílací čas 

rádií v ranních hodinách a pak také v době běţné pracovní doby. V hodinách odpoledních a 

večerních lidé preferují především televizi. 

Mezi výhody rozhlasové reklamy patří moţnost poměrně přesného zacílení 

poţadované skupiny, jelikoţ existuje velké mnoţství stanic různých zaměření. Dále také to, ţe 

posluchači mají rádio zapnuté při mnoha činnostech a zpravidla na delší dobu, takţe si 

reklamu vyslechnou vícekrát a oproti televizi nemají potřebu přepínat na jiné stanice. 

Nespornou výhodou je také cena, reklama patří k nejlevnějším formám média. Rozhlasovou 

reklamu je moţné vysílat také pouze v lokálních a regionálních rádiích. 

Nevýhodou rádia je pak i to, co je povaţováno za výhodu, a tedy velké mnoţství 

stanic. Dochází tak k rozloţení pozornosti mezi tyto stanice podobného zaměření. Na 

posluchače působí pouze zvuková kulisa a nedochází tedy k přílišnému vtaţení do děje. 

Účinnost reklamy bývá krátkodobá a pomíjivá. 4  
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Noviny 

Inzerce v novinách můţe mít formu řádkovou, coţ je prostý text, dále plošnou formu, 

tedy s vyuţitím grafiky nebo můţe jít o vkládání reklamy, například barevných letáčků, do 

novin. 

Výhodou novinové reklamy je poměrně masové pokrytí a silný zásah cílové skupiny v 

jeden den. Noviny navíc působí důvěryhodně, a tak i k reklamě v novinách mají čtenáři stále 

ještě pozitivní vztah. Díky regionálním deníkům je moţné zacílení na místně vymezený trh. 

Hlavní nevýhodou je bezesporu krátká ţivotnost novin. Také kvalita fotografií otištěných v 

novinách je nízká. Nízké je také pokrytí určitých cílových skupin. 4  

 

Časopisy  

Časopisy jsou pestrým médiem a specifické svým zaměřením. Existují časopisy 

odborné, společenské, zájmové. Díky tomuto můţeme reklamu zacílit na skupinu, které má 

být určena. Například pro reklamu na kosmetiku je nejúčelnější vybrat si časopisy určené pro 

ţeny, případně časopisy společenské, u nichţ předpokládáme, ţe si je kupují lidé bez ohledu 

na pohlaví. 

Výhodou reklamy v časopise oproti novinám je její delší ţivotnost. Na trhu jsou 

samozřejmě časopisy, které jsou vydávány denně, zpravidla společenské časopisy, ale častěji 

se setkáme s časopisy vydávanými týdně či měsíčně. Také jejich grafika je na vyšší úrovni, ať 

uţ jde o podobu běţného inzerátu nebo o celostránkovou reklamu, která má zpravidla stejnou 

podobu jako reklama dané společnosti vyobrazená na billboardu a ostatních propagačních 

materiálech související s danou kampaní. Také je zde moţnost distribuce nástrojů podpory 

prodeje, coţ mohou být různé vzorky nebo kupóny.   

Nevýhodou je pak delší frekvence vydání a niţší pruţnost. Časopisy, které mají 

dlouhou uzávěrku, nebudou vhodným řešením pro rychlou a flexibilní reklamu. 2  

 

Venkovní reklama 

Jedná se o jedno z nejstarších médií. Můţeme jej rozdělit do dvou skupin, a to na 

boardy a alternativní nosiče. Typickým představitelem boardu je billboard, dále malovaná 

reklama a reklamní plachty na domech, plakáty, LED stěny, promítání na zeď a podobně.        

Alternativním nosičem jsou pak city light vitríny, tedy reklamní osvětlené panely, reklamní 

sloupy a lavičky, prostředky městské hromadné dopravy a další. 
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Venkovní reklama musí být originální, odlišná, nápaditá a výstiţná. Z celkových 

nákladů na venkovní reklamu patří 85 % boardům a zbylých 15 % alternativním nosičům. 2  

 

3.4.2 Přímý marketing 

Přímým marketingem rozumíme interaktivní systém a mezi jeho nástroje patří direct 

mail, telemarketing, teleshopping a také různé formy neadresné distribuce. Přímý marketing 

má za úkol navázání kontaktů s vybranými perspektivními zákazníky. Výběr je prováděn z 

kvalitní databáze a jedná se o finančně poměrně náročnou záleţitost. Ovšem cílová skupina je 

o to menší a je také přesněji definovaná, coţ umoţňuje efektivní formu komunikace. 8  

 

Direct mail 

Jedná se o marketingovou komunikační aktivitu, během níţ je zákazník oslovován 

díky poštovním sluţbám či e-mailu. Forma sdělení můţe mít např. podobu obchodního dopisu 

nebo katalogu. Při direct marketingu nedochází k osobnímu kontaktu ani k podpoře sdělení 

zvukovými či obrazovými vjemy. 

Výhodou je moţnost zaměření se na vybranou skupinu, zaměření se na osobní 

působení. Také je zde pravděpodobné, ţe sdělení bude doručeno, jelikoţ kaţdý si vybírá 

schránku, ať uţ domovní či e-mailovou. 

Nevýhodou jsou náklady na jedno vystavení a také distribuce. 8  

 

Telemarketing 

Existují dvě podoby telemarketingu. První je, ţe zákazník volá do podniku. V tomto 

případě se jedná o pasivní telemarketing. O aktivní telemarketing půjde v případě, ţe prodejce 

volá potencionálním zákazníkům nebo respondentům. 

Tato forma přímého marketingu je výhodná v tom, ţe i kdyţ se strany v rámci 

obousměrné komunikace nevidí, mohou spolu konverzovat a je zde tedy okamţitá zpětná 

vazba. Mnoho lidí odmítá nabídky nákupu přes telefon či pozici respondenta, panuje zde 

nedůvěra, která se umocňuje podvodníky na trhu. Avšak pasivní telemarketing je stále hojně 

vyuţíván, především bezplatná call centra. 8  

 

Teleshopping 

V krátkých reklamních šotech jsou v praxi představovány výrobky s moţností 

okamţité objednávky. Výhodou je, ţe zákazník zhlédne výrobek v činnosti, zjistí, co všechno 
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mu můţe nabídnout a také je zpravidla uvedena jeho cena. Délka těchto spotů však bývá často 

i nevýhodou, jelikoţ schopnost udrţet pozornost diváka prudce klesá uţ při nízkém počtu 

opakování. 8  

 

3.4.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je jedním z nástrojů komunikačního mixu a zaměřuje se na 

krátkodobé zvýšení prodeje. Je to vlastně určitý druh komunikační akce, jejímţ cílem je 

generovat dodatečný prodej u stávajících zákazníků a získání zákazníků nových. Podpora 

prodeje je přitom časově a prostorově omezená a má vyvolávat okamţitou nákupní reakci.  

Zákaznická podpora pak můţe mít podobu buďto finanční pobídky, podpory produktu 

a moţnosti vyhrát. U finančních podpor je záměrem zlepšení vnímání vztahu ceny a kvality 

díky nabízené niţší ceně. Nástroji finanční pobídky mohou být kupony, vrácení peněz, extra 

objem, spořící karty či sníţení ceny přímo v regálu. Moţnost vyhrát zahrnuje soutěţe, sázky a 

loterie. Hry o šance jsou relativně levné, snadno organizovatelné a oblíbené mezi lidmi, 

protoţe mohou vyhrát a nemají co ztratit. Nástroje podporující produkt jsou pak například 

vzorky, které obdrţí zákazník k nákupu, moţnost obdrţet zboţí bez poštovného, různé spořící 

karty či prémie. Konkrétně prémie, tedy malé dárky, mají zákazníci obzvlášť rádi, neboť 

jejich přínos je okamţitý, viditelný a snadno dosaţitelný. 8  

 

3.4.4 Osobní prodej 

Osobním prodejem rozumíme dvoustrannou komunikaci. Jeho význam spočívá v 

poskytování informací, předvádění, udrţování či budování vztahů. Je zde vyţadována 

interakce se zákazníkem. Osobní prodej je důleţitou sloţkou marketingového komunikačního 

mixu, především při jednání mezi firmami. Existují různé typy osobního prodeje a 

rozlišujeme je především v závislosti na cílových skupinách.  

 

 Obchodní prodej: zaměřen na prodej produktů supermarketům, obchodům se 

smíšeným zboţím 

 Misionářský prodej: informování a přesvědčování zákazníků přímých zákazníků, 

např. prodejci farmaceutických firem přesvědčují lékárníky o nákupu zboţí  

 Maloobchodní prodej: zaměřen na přímé kontakty se zákazníky 

 Business-to-business: jedná se o prodej mezi podniky, respektive o průmyslový 

prodej se zaměřením na polotovary, komponenty nebo hotové výrobky a  sluţby, které 
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slouţí pro jiný podnik 

 Profesionální prodej: zaměřen na vlivné osoby, navrhovatele či organizátory se 

snahou o zařazení nabízených produktů do jejich plánů a nabídek.   3  

 

3.4.5 Public relation 

PR jsou jedním z komunikačních nástrojů. Pouţívají se pro podporu dobrého jména 

firmy jako celku. Prostřednictvím PR působí organizace na vnější i vnitřní veřejnost s cílem 

vytvářet pozitivní vztahy a dosáhnout tak vzájemného porozumění, sympatií a důvěry s 

druhotnými cílovými skupinami. 5  

 

Nástroje a kanály 

Interní PR jsou speciální kategorií nástrojů a technik, ideálně dvoukanálových. Patří 

zde osobní a ústní komunikace mezi pracovníky a manaţery a mezi pracovníky navzájem. 

Úkolem manaţerů by mělo být prezentovat a objasňovat základní strategické cíle, organizační 

změny a úlohu zaměstnanců při jejich realizaci. Dalším typem je komunikace prostřednictvím 

médií, například mailing, přímé rozesílky nebo vnitřní e-mail. Některé společnosti také 

vydávají firemní noviny nebo mají k dispozici firemní televizi. 

Do externích PR řadíme veřejné vztahy, finanční PR a mediální PR. Veřejné vztahy 

jsou zacíleny především na širokou veřejnost a často se tento nástroj PR uplatňuje k posílení 

image firmy. K tomu společnosti pouţívají různé typy publikací, například letáky, broţury, 

firemní bulletiny. Finanční PR vyuţívají nástrojů k zacílení na finanční veřejnost, budou tedy 

důleţité především výroční finanční zprávy, které posilují finanční reputaci firmy. Mediální 

PR má za úkol vytvářet publicitu. Ta je vyvolána zájmem médií o nové události. Nástroji pro 

mediální PR jsou tiskové zprávy, výňatky z tisku a audiovizuální zprávy. 

Specifickým typem jsou potom marketingové PR. Důleţité je rozesílání bulletinů 

maloobchodníkům, dodavatelům a dalším subjektům, jeţ jsou s firmou v kontaktu. Tato 

aktivita posiluje úsilí prodejců a činnosti podporující prodej. Oblíbenou je také forma 

komunikace, kdy dochází ke spojení PR a sponzorství prostřednictvím umístění produktu do 

televizního zábavního programu nebo do filmu. 3  

3.5 Výzkum marketingové komunikace 

Úkolem marketingového výzkumu je zjistit jednak účelnost pouţití jednotlivých forem 

komunikace a také zjistit účinnost jejich vyuţití. Výsledky výzkumu jsou potom vyuţívány 
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pro potřeby plánování marketingové komunikace a pro potřeby hodnocení celkové 

komunikační strategie i nasazení jednotlivých komunikačních nástrojů komunikace.  

 

Výzkumy se zaměřují na sledování: 

 kvalitativních parametrů poptávky (vyuţívají se očekávané vlastnosti výrobků jako 

východisko pro tvorbu komunikačního sdělení), 

 cíle komunikační akce (informovat o produktu, značce, výrobci, stimulovat ke koupi, 

vytvořit preference), 

 zjištění hodnocení komunikačních akcí konkurence – definování cílových skupin 

(jejich charakteristik), 

 zjištění účinnosti akce: zapamatování, přesvědčivost, vliv na nákupní chování. 9  

 

3.6 Hodnocení účinnosti marketingové komunikace  

Měření efektivity marketingové komunikace předchází zaznamenávání stavu, ve 

kterém se právě společnost nachází. Prostřednictvím marketingového výzkumu jsou 

zkoumány hlavně údaje, které se společnost snaţí působením kampaně změnit. Při tom je 

nutné zachovat určitou metodiku výzkumu. Data, která jsou získána z výzkumu, musí být 

relevantní a porovnatelná. 

Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní 

informace o situaci na trhu. Těmito informacemi jsou zejména informace o zákazníkovi, tedy 

kdo zákazník je, jaké je jeho vzdělání, věk, ekonomická aktivita, kde nakupuje, co nakupuje a 

také to, jak je spokojen či nespokojen s nabídkou, co by potřeboval nebo chtěl. Právě znalost 

těchto informací umoţňuje dosáhnout lépe připravené nabídky a komunikace se zákazníkem. 

7  

  

Existuje několik parametrů, na které je důleţité se zaměřit při výzkumu účinnosti 

propagace. Volba toho, co bude měřeno, závisí na formě zvolené marketingové aktivity. 

Společnost pak můţe pomocí výzkumu měřit například: 

 

 prodeje  

 spontánní znalost značky  

 podpořenou znalost značky 

 propojení propagace a dané značky nebo produktu  
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 návštěvnost internetové stránky 

 vnímaní image produktu nebo zájem distributorů o produkty 8  
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4. Metodika výzkumu 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit účinnost komunikačních aktivit společnosti 

TradeTec, a. s. a navrhnout opatření k jejímu vylepšení ve vztahu k zákazníkům společnosti. 

V této souvislosti jsem vyuţila marketingového výzkumu. Výsledky měly poukázat na to, 

jaké je povědomí zákazníků o značce Skylink, co v komunikaci zlepšit, která forma 

komunikace je nejúčinnější a tudíţ je vhodné na ni soustředit nejvíce nákladů. 

 

4.1 Přípravná fáze 

 

4.1.1 Definice problému 

Na českém trhu se neustále zvyšuje konkurence poskytovatelů televizního příjmu a 

díky rychlému rozvoji technologie přibývá konkurence nejen přímé, ale i nepřímé. Hlavním 

problémem je, ţe i přes vysoký počet zákazníků zůstává povědomí o značce Skylink a o 

poskytovaných produktech stále nízké. 

 

4.1.2 Definice cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjištění povědomí respondentů o obchodní značce 

Skylink a zjištění účinnosti komunikačních aktivit společnosti. 

 

Dílčím cílem poté bylo zjistit spokojenost stávajících zákazníků s komunikačními 

aktivitami této společnosti. Při určování těchto cílů jsem vycházela z návrhů pracovníků 

společnosti, kteří by rádi zjistili, jak vylepšit marketingovou komunikaci za účelem získání 

nových zákazníků.  

 

4.1.3 Plán výzkumu 

 

Metoda sběru dat a vzorek respondentů 

Pro realizaci cíle jsem se rozhodla pro primární sběr informací. Tyto informace jsou 

aktuální, mají vysokou vypovídající schopnost a budou lépe odpovídat povaze výzkumu. 

Metodu dotazování jsem zvolila elektronickou a osobní. Elektronický sběr dat probíhal 

pomocí internetového dotazování na serveru k tomuto určenému a prostřednictvím e-mailu. 

Při osobním dotazování respondenti vyplňovali tištěné dotazníky.  
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Dotazování probíhalo v Ostravě, kdy byly dotazníky rozdány zákazníkům, kteří přišli 

do prodejny zaplatit předplatné pro vyuţívání sluţeb Skylink. Další sběr dat probíhal 

v ulicích, v centru města prostřednictvím náhodných občanům. Dále jsem vyuţila internet. 

Prostřednictvím portálu Vyplňto.cz byl dotazník vyvěšen po stanovenou dobu na těchto 

stránkách, kde jej vyplnili náhodní uţivatelé. Tato skupina byla nejvíce reprezentativní, 

jelikoţ u zákazníků z prodejny bylo předem známo, ţe mají jisté povědomí o společnosti. 

Dotazníky, které zde byly vyplněny, byly označeny a u specifických otázek jsem brala zřetel 

na to, ţe se jedná o tyto zákazníky.  U respondentů byly zastoupeny všechny věkové kategorie 

ve velmi vyváţeném poměru, aţ na skupiny okrajové, tedy do18 let a nad 50 let. Snaţila jsem 

se o zachování stejného poměru muţů a ţen, ale jelikoţ se jedná o sluţbu technickou, 

převaţovala nakonec skupina muţského pohlaví. 

 

Při zkoumání výběrového souboru jsem pouţila nereprezentativní výběr, a to techniku 

vhodné příleţitosti.   

 

4.1.4 Struktura dotazníku 

Na úvod jsem seznámila respondenty s účelem tohoto výzkumu. Dotazník obsahuje 

jak otázky uzavřené, tak i otázky polootevřené, kde mají dotazovaní moţnost výběru z daných 

odpovědní nebo doplnění odpovědi vlastní. Otázka otevřená byla pouţita pro zjištění, co by 

respondenti uvítali za sluţbu. Tato otázka je jako jediná nepovinná, ostatní jsou povinné. 

Celkový součet otázek činí 21. 

 

Dotazník byl konstruován tak, aby byly otázky srozumitelné a doplněny odkazy, na 

kterou otázku má respondent přejít v případě, ţe se jej část otázek netýkala. 

 

Dotazník se nachází v Příloze č. 5. 

 

4.1.5 Časový harmonogram 

 

Časový harmonogram obsahuje posloupnost všech činností, tedy přípravu, sběr dat a jejich 

zpracování. Tyto činnosti probíhaly od listopadu roku 2010 do dubna roku 2011. 
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Činnosti 

Měsíce roku 2010-2011 

11/10 12/10 1/11 2/11 3/11 4/11 

Definice 

problému a cílů 

X      

Plán výzkumu  X     

Dotazník   X    

Sběr dat    X   

Zpracování dat 

Vyhodnocení 

výsledků 

    X  

      X 

Obrázek č. 4.1 Časový harmonogram 

 

4.1.6 Pilotáž 

Pilotáţe se zúčastnilo 8 respondentů z řad zaměstnanců firmy a přátel. Následně jsem 

poupravila znění některých otázek a jejich návaznosti, coţ přispělo k lepšímu pochopení 

otázek. 

 

4.2 Realizační fáze 

 

4.2.1 Sběr dat 

Celkem jsem oslovila 171 respondentů, z toho 59 respondentů značku neznalo a 15 

respondentů o značce slyšelo, ale nevěděli, o jakou značku se jedná. Těchto 74 odpovídajících 

bylo tedy z dotazování vyřazeno a dále jsem pracovala se zbylými 97 respondenty, mezi nimiţ 

byli ti, kteří značku Skylink znají, ovšem nutně nemusí být její uţivatelé. Od skupiny 97 

respondentů bylo 15 dotazníků získáno v prodejně. Jelikoţ se nejedná ani o 1/6 z celkového 

počtu, byly zařazeny do následné analýzy všechny dotazníky, které jsem získala touto formou. 

Celkový počet respondentů, kteří jsou uţivateli Skylinku byl 76 osob. Zde 15 dotazníků, 

získaných v prodejně, tvořilo pětinu z celkového počtu uţivatelů. Při osobním jsem posbírala 

data od 28 respondentů, kteří jsou zákazníky. Zbylých 33 dotazníků jsem získala 

prostřednictvím internetu.  
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4.2.2 Vyhodnocení dat 

Údaje z vyplněných dotazníků jsem řádně zkontrolovala a ty bez vypovídací 

schopnosti jsem vyřadila. Ke zpracování informací jsem pouţila počítačové programy 

Microsoft Office Excel, Microsoft Word. Pomocí těchto programů byla zjištěná data 

převedena do procentuálních hodnot a znázorněna graficky. 

 

4.3 Struktura respondentů 

Celkem jsem oslovila 171 respondentů, z toho 59 respondentů značku neznalo a 15 

respondentů o značce slyšelo, ale nevěděli, o jakou značku se jedná. Větší část respondentů, 

kteří značku znali, tvořili muţi. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií pak byla kategorie od 

36 do 40 let.  

 

4.3.1 Uživatelé Skylinku podle pohlaví 

V grafu 4.3 jsem pomocí výsečového grafu analyzovala strukturu uţivatelů Skylinku 

dle pohlaví. Muţi tvořili skupinu uţivatelů z 57%. Ţeny tvořily zbylých 43% skupiny. 

 
Obrázek číslo 4.2 Uživatelé Skylinku dle pohlaví 

 

4.3.2 Uživatelé Skylinku podle věku 

Největší věkovou skupinu těch, kteří značku znali, tvořili respondenti ve věku od 36 

do 40 let, ve skupině do 18 let nebyl ţádný respondent, proto tuto skupinu v grafu ani 

neuvádím. Tento jev si vysvětluji tak, ţe mládeţ nechává otázku televizního příjmu na 

rodičích. Druhou nejmenší skupinu tvořili zákazníci nad 50 let. Překvapivě nízký počet 

zákazníků je ve věku od 31 do 35 let. Tuto skutečnost si nedokáţu vysvětlit. Moţná je 

způsobena pouze špatnou strukturou dotazovaných nebo lidé v tomto věku vkládají své 

finanční prostředky jinam, neţ do televizního příjmu a tudíţ se o tyto sluţby ani nezajímají. 
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Obrázek číslo 4.4 Věková struktura respondentů znajících značku Skylink 

 

4.3.3 Počet členů v domácnosti u uživatelů Skylink 

Největší skupinu uţivatelů tvoří čtyřčlenné domácnosti. Ve většině případů se bude 

jednat o klasickou českou domácnost, tedy rodinu se dvěma dětmi. Teoreticky by se dalo 

předpokládat, ţe dotyčný, který odpovídal za tuto skupinu, není jediný, kdo značku z této 

domácnosti zná a tedy, ţe celková znalost značky bude vyšší. Tato skutečnost by nejspíš 

nastala i u ostatních skupin, tedy krom jednočlenných domácností. Čím více členů 

v domácnosti, tím větší pravděpodobnost, ţe značku bude znát alespoň jeden další člen. 

 

 

 Obrázek číslo 4.5 Počet členů v domácnosti u uživatelů Skylink 

 

4.3.4 Struktura respondentů podle lokality bydliště 

Největší počet dotazovaných pochází z města Ostravy a okolí, coţ je způsobeno 

hlavně tím, ţe osobní dotazování probíhalo v centru tohoto města. Další faktor, který ovlivnil 
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tuto skutečnost, byl ten, ţe zákazníci, kteří přišli do prodejny, jsou rovněţ z větší části 

obyvatelé Ostravy či okolí. 
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5. Analýza komunikačních aktivit firmy 
 

V této kapitole se zabývám vyhodnocením a analyzováním výsledků výzkumu. 

 

5.1 Znalost značky Skylink 

Celkem jsem oslovila 171 respondentů, z toho 59 respondentů značku neznalo a 15 

respondentů o značce slyšelo, ale nevěděli, o jakou značku se jedná. Těchto 74 odpovídajících 

bylo tedy z dotazování vyřazeno a dále jsem pracovala se zbylými 97 respondenty, mezi nimiţ 

byli ti, kteří značku Skylink znají, ovšem nutně nemusí být její uţivatelé. 

 

 

Obrázek č. 5.1 Znalost značky Skylink 

 

Respondenti, kteří v první otázce odpověděli, ţe značku znají, byli tázáni, co je pod 

touto značkou nabízeno. Otázka byla otevřená, a proto se odpovědi lišily, ale v 95% odpovědí 

byla podstata sluţby vystiţena. Převaţovaly odpovědi, ţe se jedná o cosi spojené se satelitem, 

televizí, příjmem televizního signálu a podobně. Jednalo se spíš o otázku informující o tom, 

zda dotazovaní opravdu vědí, co si pod značkou Skylink představit a zda je jejich představa 

správná.  

 

5.2 Uživatelé Skylinku a jejich struktura 

Podstatné bylo zjistit, kolik respondentů patří mezi zákazníky společnosti. Jak jsem 

předpokládala, většina odpovídajících, kteří věděli, o jakou značku se jedná, jsou zákazníky 

společnosti. Tuto skupinu tvořilo 76 respondentů. Zbylých 21 respondentů, kteří zákazníky 

nejsou, bylo odkázáno na skupinu otázek týkajících se propagace. 
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5.2.1 Doba užívání služeb Skylink 

I kdyţ společnost vystupuje na trhu jiţ řadu let, 64% respondentů se řadí mezi 

zákazníky Skylinku aţ poslední tři roky. Pouhých 36% zákazníků uţívá sluţby déle neţ tři 

roky. To, ţe největší část respondentů vyuţívá sluţby Skylinku aţ poslední tři roky, přikládám 

z větší míry skutečnosti, ţe v tomto časovém horizontu se zvýšila potřeba řešit TV příjem 

díky procesu digitalizace televizního vysílání.  Tento fakt určitě také podpořila nabídka 

programů v HD, tedy vysokém rozlišení, které dnešní zákazníci ţádají z důvodu masového 

pořizování LCD, LED a plazmových televizí, které toto obrazové rozlišení zvládají a přinášejí 

tak mnohem větší poţitek ze sledování televize. 

 

 

Obrázek 5.2 Délka užívání služeb Skylinku 

 

5.2.2 Důvody pořízení Skylinku 

Předchozí tvrzení podporuje také fakt, ţe v následující otázce, co přimělo respondenty 

k pořízení Skylinku, odpovědělo nejvíce respondentů, kteří uţívají sluţby Skylinku méně neţ 

3 roky, ţe nejdůleţitější pro pořízení sluţeb Skylink byla nutnost řešení digitalizace a 

nespokojenost s dosavadním TV příjmem. Překvapením pro mne bylo, ţe více neţ čtvrtinu 

zákazníků uţívající sluţby Skylinku méně neţ 3 roky přimělo k pořízení sluţby také 

doporučení známých. Na tomto jde vidět, ţe je potřeba nejen získávat nové zákazníky, ale 

starat se o spokojenost těch stávajících, kteří pak mohou poskytnout ve svém okolí pozitivní 

reference na nabízené produkty. Jeden spokojený zákazník totiţ můţe v budoucnu znamenat i 

několik spokojených zákazníků. 
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Obrázek 5.3 Důvody pořízení Skylinku v závislosti na délce užívání služby 

 

5.3 Marketingová komunikace 

Respondenti, ať uţ jsou nebo nejsou uţivateli sluţeb Skylink, odpověděli, ţe značku 

Skylink znají. Zajímala jsem se tedy, odkud se o této značce dozvěděli.  Konkrétně, kde si 

všimli její propagace. Nejčastěji si respondenti všimli venkovní reklamy a to celých 35% 

respondentů, druhou nejčastěji spatřenou byla reklama v televizi, které si všimlo 32% 

respondentů. Reklamy umístěné v prodejnách s elektronikou a internetové reklamy si všimlo 

shodně 22% respondentů. Nejméně působící formou reklamy je reklama v tisku, které si 

všimlo pouhých 10% respondentů a reklama rozhlasová, kterou nepostřehnul ţádný 

z respondentů. Pouhé 3% dotazovaných si nevšimly propagace značky nikde, coţ je velice 

přijatelná hodnota i přesto, ţe mezi respondenty jsou převáţně uţivatelé Skylinku, či 

respondenti, kteří značku znají. V dalších částech analýzy jsem se zaměřila vţdy na konkrétní 

formu marketingové komunikace. 
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5.4 Zaznamenaná forma marketingové komunikace 

 

5.3.1 Televizní reklama 

V úvodu jsem se zaměřila na nejdraţší formu marketingové komunikace, a to televizní 

reklamu. Ta běţela na televizních obrazovkách koncem loňského roku a objevovala se v ní 

ţena.  Ze všech účastníků dotazování odpovědělo téměř 74%, ţe reklamu viděli. Avšak dle 

mého názoru se jedná z části pouze o fakt, ţe lidé mají za to, ţe pokud reklama v televizi 

běţela, viděli ji určitě. Z tak velkého mnoţství reklam je těţké vzpomenout si, zda ona 

konkrétní reklama pak byla skutečně viděna. Dále jsem se dotazovala na fakt, zda v reklamě 

vystupovala ţena, muţ, či ţena i muţ. Jelikoţ v reklamě vystupovala pouze ţena, můţeme 

posoudit, do jaké míry a zda si vůbec obsah reklamy respondenti pamatují. 36% muţů a 30% 

ţen odpovědělo na otázku správně, tedy, ţe v reklamě se objevila ţena. I kdyţ správných 

odpovědí ze stran muţů bylo o 6% více, špatné odpovědi, ţe v televizní reklamě účinkoval 

muţ, či ţena a muţ, tento rozdíl vyrovnaly. 52% ţen si nepamatovalo, kdo v reklamě 

účinkoval. U muţů byla tato odpověď zaznamenána z 38%.  
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Obrázek 5.5 Televizní reklama 

 

5.3.2 Internetové stránky www. Skylink.cz  

Dále jsem zjišťovala, zda respondenti navštěvují internetové stránky společnosti 

Skylink. Téměř shodným výsledkem jsem zjistila, ţe 48 respondentů jiţ někdy navštívilo 

internetové stránky a zbývajících 49 respondentů tyto stránky nenavštívilo. 

 

U těch respondentů, kteří jiţ navštívili internetové stránky společnosti Skylink, jsem 

se dotazovala, za jakým účelem navštívili tyto stránky a zda na těchto stránkách našli 

potřebné informace. Ať uţ respondent hledal adresu prodejny, informace o cenách a sluţbách, 

či kontakt na zákaznické centrum, vţdy našel, co potřeboval. Respondenti, kteří hledali 

informace o adrese vhodné prodejny či telefonického kontaktu na zákaznické centrum, ve 

většině případů prohlásili, ţe jim trvalo najít tyto informace.  

 

5.6 Důvod návštěvy internetových stránek 
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Hodnocení vlastností internetových stránek Skylink 

Respondenti dále hodnotili vlastnosti internetových stránek firmy Skylink, a to na 

škále od 1 -  5, kdy hodnocení probíhalo stejně jako ve škole. Dle průměrného bodového 

hodnocení vidíme, ţe nejlépe dopadlo hodnocení „mnoţství informací“, a to průměrnou 

známkou 1,67 bodů. Nejhůře naopak dopadlo hodnocení přehlednosti stránek, které obdrţelo 

2,29 bodů. 

 
Obrázek 5.7 Hodnocení vlastností internetových stránek Skylink 

 

5.3.3 Zákaznická linka 

Ve výzkumu jsem se respondentů dále dotazovala,zda vyuţili sluţeb zákaznické linky 

a pokud ano, jak byli spokojeni s přístupem operátorů zákaznické linky. Na zákaznickou linku 

dodnes nevolalo 53% respondentů, téměř shodně potom respondenti odpovídali, ţe volali na 

zákaznickou linku jednou (24%), nebo volali více neţ jednou (23%). 

 

Obrázek 5.8 Využívání služeb zákaznické linky 
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Hodnocení spokojenosti s přístupem operátorů zákaznické linky dle počtu volání 

respondentů 

Respondenti hodnotili na škále 1-výborný, 5-zcela nedostatečný, úroveň a přístup 

operátorů zákaznické linky firmy Skylink. Výsledné hodntoy se pohybují v průměrném 

hodnocení od 1,83 aţ po 1,95 bodů, kdy mírně spokojenější s přístupem operátorů jsou ti 

respondenti, kteří volali na zákaznickou linku pouze jednou. 

 

 
 

Počet volání Průměrné hodnocení 

 jednou 1,83 

 více neţ jednou 1,95 
Tabulka č. 5.1 Hodnocení spokojenosti s přístupem operátorů zákaznické linky  

5.4 Spokojenost s nabídkou služeb 

Důleţité bylo zjistit, jaký pohled mají respondenti na celkovou nabídku sluţeb. Tuto 

skutečnost jsem zjišťovala jen u respondentů, kteří jsou přímými uţivateli sluţeb Skylink. 

Respondenti hodnotili spokojenost s nabídkou sluţeb na škále 1-velmi spokojen, 5-zcela 

nespkojen. Provedla jsem třídění druhého stupně dle nejvyššího dosaţeného vzdělání. 

 

Zjistila jsem, ţe nejvíce spokojeni jsou s nabídbou sluţeb Skylink ti respondenti, 

jejichţ nejvyšší vzdělání je středoškolské s maturitou, ti ohodnotili spokojenost s nabídkou 

sluţeb průměrnou hodnotou 1,5. Druzí nejvíce spokojeni respondenti jsou s vyšším odborným 

vzděláním. Nejméně spokojenými respondenty se stali ti, jejichţ vzdělání je středoškolské bez 

maturity či vzdělání s výučním listem, ti průměrně hodnotili ve výši 2,25 bodů. 

 

Obrázek 5.9 Hodnocení spokojenosti s nabídkou Skylink dle dosaženého vzdělání 
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6. Návrhy a doporučení 
 

Tato kapitola je zaměřena na moţná doporučení pro zlepšení marketingové komunika-

ce společnosti. Vypracovala jsem ji na základě výsledků uskutečněného marketingového vý-

zkumu a také z vlastních zkušeností se společností. V doporučeních k marketingové komuni-

kaci se zaměřím jednak na stávající zákazníky a způsoby jak udrţet jejich přízeň a také na 

potencionální zákazníky.  

 

6.1 Doporučení ke službám 

V dnešní době téměř neexistuje domácnost, která by nevlastnila televizi. Na trhu při-

bývá stále více televizních kanálů a tak si je kaţdý schopen vybrat z moţné nabídky. Satelitní 

televize je vhodným zprostředkovatelem těchto kanálů, jelikoţ oproti kabelové televizi nabízí 

větší mnoţství programů a to jak v jazyce českém, tak v celosvětových jazycích. Z pohodlí 

domova si tak můţeme naladit program z libovolné části světa. Mimo to lze prostřednictvím 

satelitu poslouchat širokou škálu hudebních kanálů. Se sluţbami nabízenými společností byli 

respondenti vesměs spokojeni, proto si nemyslím, ţe by byla potřeba nabídku kanálů značně 

rozšiřovat. Stálo by za však za zváţení rozšířit základní balíček, který je placen pouze při po-

řízení karty, a poté jsou programy přijímány zdarma. Tuto nabídku by ocenili jak stávající 

zákazníci, kteří nemají zakoupen rozšířený balíček a získali by tím moţnost sledovat další 

programy, tak potencionální zákazníci, pro které by mohlo být více bezplatných programů 

podnětem k přechodu od konkurence. Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe by část respon-

dentů uvítala rozšíření nabídky o sportovní kanály. Tuto moţnost bych však nenavrhovala 

z toho důvodu, ţe počet zákazníků není dostatečně veliký, především díky celkovému počtu 

obyvatel republiky, na to, aby se byl schopen ujmout kanál zaměřený na konkrétní sport jako 

je tomu v zahraničí. Mimo to, Skylink jiţ nabízí sportovní program zaměřený na golf a také 

na rybaření a lov.  

 

Doporučila bych rozšíření základního balíčku, coţ by přilákalo nové zákazníky. 

Stávající nabídku balíčku MULTI bych nechala beze změny.  
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6.2 Návrhy k marketingové komunikaci 

Je důleţité, aby společnost propagovala své sluţby prostřednictvím reklamy. Jelikoţ se 

jedná o televizní sluţby, je předpoklad, ţe potencionální zákazníci mají televizi a je tedy 

důleţitější zaměřit se na televizní reklamu neţ na rozhlasovou. Cílem je, aby společnost svou 

marketingovou komunikací zaujala co nejvíce lidí. Velký důraz by měl být kladen také na 

dobrou komunikaci se stávajícími zákazníky, jelikoţ jsou to právě oni, kteří předávají 

reference svému okolí.  

 

6.2.1 Reklama 

Nejvýznamnější a nejsnáze registrovanou formou reklamy je televizní reklama. 

Společnost jiţ tuto formu reklamy pouţila a není pro ni tedy takovým problémem ji vyuţít 

znova. Jedná se však o velmi drahou formu propagace. Cena se odvíjí jednak od vysílacího 

času, kdy nejdraţší bývá doba, kdy usedá k televizi nejvíce diváků. Cena se liší také podle 

stanice, na které je reklama vysílána. Doporučovala bych zvolit spíše stanice soukromé, jako 

Novu a Primu, před veřejnoprávními stanicemi, a to i přes vyšší náklady, jelikoţ tyto 

programy jsou nejčastěji sledovány ve všech domácnostech. 

 

Reklamu v rozhlase bych nedoporučovala vůbec, jelikoţ tato forma nebyla v dřívějšku 

zákazníky vnímána. I kdyţ se jedná o levnější variantu neţ u televizní reklamy, efekt je 

minimální a byly by to tedy neefektivně vynaloţené náklady.  

 

Reklama v tisku částečně probíhá. Časové intervaly jsou nerovnoměrné, především 

v době akčních nabídek. Jelikoţ se jedná o společnost poskytující své sluţby na celém území 

České republiky, je vhodné investovat do reklamy v celorepublikových tiskovinách a ne jen v 

regionálních. Ovšem regionální deníky bývají méně nákladnou variantou, tudíţ je vhodné 

publikovat reklamu i v regionálních denících, minimálně v největších regionech. Zde bych 

doporučovala především Moravskoslezský deník, Deník Čechy a Deník Praha a střední Čechy 

a Deník pro Jiţní Moravu. Z celorepublikových tiskovin bych doporučila například bulvární 

deník Blesk, jelikoţ reklama v něm zaujme opět jiné spektrum neţ seriózní tiskoviny. 

 

Zachovala bych letáky v elektro prodejnách, jelikoţ je to vhodné místo pro všimnutí si 

sluţby, která souvisí s elektronikou, jeţ je v obchodě nabízena. Navíc letáky nejsou tak 

cenově náročnou záleţitostí.  
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6.2.2 Internet 

Mezi oblíbenou formu komunikace patří internet. Společnost disponuje vlastními 

webovými stránkami, na kterých poskytuje informace o svých sluţbách a produktech, 

kontakty na prodejce, zákaznickou linku a jiné, aby co nejvíce usnadnila komunikaci směrem 

k zákazníkům, kteří tyto stránky navštíví. Doporučila bych mírnou renovaci stránek, aby byly 

přehlednější, protoţe vzhled internetových stránek a jejich funkčnost hodně vypovídá o 

společnosti.  

 

Co se týče internetové reklamy, tedy bannerů, navrhovala bych jejich umístění na 

stránky, které se zabývají prodejem televizí nebo podáváním informací o nich, a také na 

stránky, které nabízejí ke zhlédnutí televizní program.  

 

6.2.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je určena převáţně pro stávající zákazníky, kteří mají satelitní 

přijímač a dekódovací kartu, ale například jen základní nabídku programů. Tím, ţe by 

společnost na omezenou dobu nabídla rozšíření o některé programy, mohla by vzbudit zájem 

o tyto programy na stálo. Potencionálním zákazníkům by bylo vhodné nabídnout například 

slevy na prvotní aktivaci karty nebo výhodnější ceny balíčků.  

 

6.2.4 Osobní prodej 

Je potřeba si udrţovat dobré vztahy se současnými partnery i zákazníky. Doporučila 

bych hlavně rozvíjet kontakt s prodejci, kteří jednají s konečnými zákazníky. Zde je vhodné 

například pořádat různá školení a firemní meetingy, alespoň pro největší prodejce, aby bylo 

vidět, ţe si firma cení jak zákazníků, tak zmíněných prodejců. 
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7. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu účinnosti marketingové komunikace. 

V práci jsem vycházela z teoretických východisek marketingové komunikace a 

marketingového výzkumu. Tyto informace jsem čerpala z literatury, dalším zdrojem byly 

sekundární údaje získané ze společnosti. A v neposlední řadě jsme vyuţila primárních údajů, 

které jsem si opatřila prostřednictvím marketingového výzkumu. 

 

V teoretické části jsem se zaměřila na charakteristiku společnosti TradeTec, a.s., její 

postavení na trhu, porovnání s konkurencí a rovněţ na poznatky získané z oblasti 

marketingové komunikace. K dosaţení stanoveného cíle jsem provedla analýzu současné 

marketingové komunikace a realizovala marketingový výzkum.  

 

Na základě výsledků tohoto výzkumu jsem se pokusil navrhnout zlepšení v některých 

částech současné marketingové komunikace firmy.  

 

Doufám, ţe mé návrhy a doporučení budou přínosem pro společnost a některé mé 

návrhy by mohly pomoci v rozhodování ohledně marketingové komunikace. 
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Příloha č. 1 Nabídka programů GRATIS 

 

 
 

 

Nabídka programů MULTI 
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Ceník televizních programů 

TV programy Předplatné na  

1 měsíc 

Předplatné na  

12 měsíců 

  

GRATIS  
neplacené TV programy 

0 Kč 0 Kč   

MULTI  
volitelný balíček programů 

250 Kč 2 750 Kč  
úspora 250 Kč 

 
 

HD PLUS  
volitelný balíček programů 

350 Kč 3 850 Kč  
úspora 350 Kč 

 

MULTI HD (MULTI + HD PLUS) 
volitelný balíček programů 

454 Kč 4 994 Kč  
úspora 454 Kč 

 

HBO  
volitelný prémiový program 

235 Kč 2 585 Kč  
úspora 235 Kč  

  

HBO HD (+ HBO) 
volitelný prémiový program 

285 Kč 3 135 Kč  
úspora 285 Kč  

 

HBO + CINEMAX 
dvojice prémiových programů 

280 Kč 3 080 Kč  
úspora 280 Kč  

 

HBO HD + CINEMAX (+ HBO) 
dvojice prémiových programů 

325 Kč 3 575 Kč  
úspora 325 Kč  

 

CS FILM + CS MINI 
dvojice prémiových programů 

89 Kč 979 Kč  
úspora 89 Kč 

 

CS TV (Kino CS + Doku CS + Muzika CS) 
trojice prémiových programů v MPEG-4 

90 Kč 990 Kč  
úspora 90 Kč  

 

MAN-X 
volitelný prémiový program 

260 Kč 2 860 Kč  
úspora 260 Kč  

 

HUSTLER 
volitelný prémiový program 

240 Kč 2 640 Kč  
úspora 240 Kč  

 

KOMPLET 
všechny programy Skylink 

1 100 Kč 12 100 Kč  
úspora 1 100 Kč  

 

http://skylink.cz/web/structure/26.html#neplacene
http://skylink.cz/web/structure/26.html#multi
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hdplus
http://skylink.cz/web/structure/26.html#multi
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html#hbo
http://skylink.cz/web/structure/26.html
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Příloha č. 2 Organizační struktura 
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Příloha č. 3 Dodavatelé 

 

 

Dodavatelská firma                           Země Název programu 

Brava HDTV    Villa Fiori Holandsko Brava HDTV 

CALL TV s.r.o.                 CZ Daring TV 

CET 21 spol. s r.o.            CZ Nova Sport,  MTV 

Československá filmová společnost      CZ CS Film 

Discovery Communications Europe Ltd. Velká Británie Discovery 

The Walt Disney Company Ltd Velká Británie Disney channel 

EUROSPORT Francie Eurosport 

FILM EUROPE, s.r.o.            Slovensko KINO CS 

HELP FILM, s.r.o. CZ FILMBOX 

HBO Ćeská republika,spol.      CZ HBO 

AETN UK Velká Británie History channel  

Hudební televize, s.r.o.       CZ Retro Music 

Sapphire Media Internaitonal BV Holandsko Hustler 

IKO Cable s.r.o.               CZ  F&H  

JimJam CEE Ltd Velká Británie JimJam channel 

MGM Channel Central Europe LP USA MGM channel 

National Geographic Channel UK Velká Británie National Geographic  
Penthouse Digital Media Productions, 
Inc. USA Penthouse 

PK 62, a.s.                    CZ  TV LEO  

Sport TV Maďarsko Sport 1 

SPORT 5 a.s.                   CZ Sport 5 

Viasat World Ltd. Velká Británie Explorer , History. Spice, Viasat Nature 

Media Vision s.r.o. CZ TV NOVA 

ATV CZ s.r.o, CZ GOLF channel 
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Příloha č. 4 Tištěné materiály 

Leták 

 
 

Magazín 
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Příloha č. 5 Dotazník 

 

 

Váţená paní, váţený pane,  

tento dotazník slouţí k vypracování bakalářské práce na téma Marketingov á ko-

munikace, kterou píši na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - TU, v Ost-

ravě. 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit Vaše povědomí o obchodní značce Sk y-

link a také zjistit účinnost její komunikace.  

 

Tento dotazník je zcela anonymní.  

 

Děkuji za ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku.  

 

Simona Kotásková  

 

Pokud není uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď. 
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1. Znáte značku Skylink?  

 Ano, znám  

 Pouze jsem o značce slyšel, ale  nevím, o jakou značku se jedná  (Konec dotazn íku) 

 Nikdy jsem o značce neslyšel  (Konec dotazníku)  

 

2. Jaké služby jsou poskytovány pod značkou Skylink?  

 (text)  

 

3. Jste uživatelem Skylinku? 

 Ano  Ne (Přejděte na otázku č.  6) 

 

4. Jak dlouho jste uživatelem Skylinku?  

 Déle než 3 roky 

 1 - 3 roky 

 Méně než 1 rok  
 

5. Co Vás přimělo k pořízení Skylinku?  (Můžete zvolit více odpovědí)  

 Reklama 

 Doporučení známých  

 Nutnost řešení TV příjmu díky procesu digitalizace televizního vysílání  

 Nebyl(a) jsem spokojen(a) se svým dosavadním způsobem TV př í jmu 

 Doporučení prodejce či technika 

 Hodnota produktu ve vztahu výkon x cena  

 Vlastní odpověď:  
 

 

6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?  (Můžete zvolit více odpovědí) 

 Nikde (Přejděte na otázku č. 9)  

 V televizní reklamě  

 V rozhlasové reklamě  

 V tiskové reklamě  

 V internetové reklamě  

 Ve venkovní reklamě ( bil lboardy, plakáty,...)  

 V prodejně elektro  

 Vlastní odpověď:  
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7. Viděl(a) jste TV reklamu na Skylink?  

 Ano  Ne (Přejděte na otázku č. 9)  

 

8. Objevil se v reklamě muž nebo žena?  

 Muž 

 Žena  

 Muž i žena  

 Nevzpomínám si  
 
 

9. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?  

 Ano  Ne (Přejděte na otázku č. 13) 
 
 

10. Jaký byl cíl Vaší návštěvy internetových stránek www.skylink.cz? 

(Můžete zvolit více odpovědí)  

 Zjištění informací o službách a cenách  

 Zjištění telefonního čísla na Zákaznické centrum Skylink  

 Zjištění adresy vhodné prodejny  

 Nevzpom ínám si  

 Vlastní odpověď:  
 

 

11. Našel/Našla jste na těchto internetových stránkách informace, kte-

ré jste hledal(a)?  

 Ano, bez problémů  

 Ano, ale trvalo to 

 Ne 
 

 

12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole  

U každé podotázky prosím zvol te odpověď v rozpět í  1 -5:  

Přehlednost stránek: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Srozumitelnost informací: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Mnoţství informací: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

http://www.skylink.cz/
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13. Využil(a) jste někdy volání na zákaznickou linku Skylink?  

 Ano, více než jednou  

 Ano, jednou 

 Ne, nikdy (Přejděte na otázku č. 15) 
 

 

14. Jak byste hodnotil(a) přístup operátorů? (1 = výborný; 5 = zcela 

nedostatečný) 

1  2  3  4  5 
 

 

15. Jak jste spokojen(a) s nabídkou služeb Skylink? (1 = velmi spoko-

jen, 5 = zcela nespokojen) 

1  2  3  4  5 
 

 

16. O jakou službu byste rozšířil(a) nabídku Skylink?  

 (text)  
 

 

17. Vaše pohlaví: 

 Muž 

 Žena  
 

 

18. Váš věk:  

 Méně než 18 let  

 19 - 25 let 

 26 - 30 let 

 31 - 35 let 

 36 - 40 let 

 41 - 50 let 

 Více než 50 let  
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19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

 Základní  

 Středoškolské bez maturity / Vyučen(a) bez maturity  

 Středoškolské s  maturitou 

 Vyšší odborné vzdělání (vyšší odborná škola) 

 Vysokoškolské 
 

20. Počet členů v domácnosti:  

 1   2   3   4   5 a více  
 
 

21. Místo bydliště (město): 

 (text)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Děkuji za Vaši ochotu a čas 

           

         Kotásková Simona 


